
Liturgie  
voor de ochtenddienst op zondag 5 februari 2023,  

in de Hervormde Gemeente te Den Ham, aanvang 10.00 uur. 

 

Voorganger:   Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst:  Jessica Braakman 
Organist:    Henk Dubbink 
M.m.v.:    Combo 
 
Welkom 
 
Lied: NLB 216 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,   
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: ‘Prijs Adonai’ 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 



voor de allerhoogste Heer. 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 
alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat ze ondergaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard' 



alle heiligen; aanbid Hem. 
 
Gebodslezing  
 
Lied: Psalm 131 
1. O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 
2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 
 
3. Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 
 
Gebed: Weerklank 285 
1. Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
2. Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 



en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 
3. Heer, ik wil horen 
uw zachte stem. 
Laat and’re stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Weerklank 611 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
2. Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom je leven zijn. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Schriftlezing: 1Koningen 19:1-18     (NBV21) 
1Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle 
profeten ter dood had gebracht. 2Toen liet Izebel Elia de volgende 
boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen wat ze 
willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als 
zij.’ 3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba 



in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één 
dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, 
verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. 
Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij 
viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem 
aanraakte en zei: ‘Sta op en eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast 
zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik 
water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de 
struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem 
opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar 
voor je.’ 8Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, 
gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de 
woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij 
een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor 
de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren 
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en 
nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ 
zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam 
de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor 
de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, 
maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag 
kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond 
de HEER zich niet. 12Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur 
bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een 
zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn 
gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot 
staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor 
de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren 
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en 
nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen 



Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar 
aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 
Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en 
Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen 
opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal 
gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, 
zal gedood worden door Elisa. 18Maar Ik zal in Israël zevenduizend 
mensen overlaten die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet 
hebben gekus 
 
Lied: Gezang 11 
1. Elia was, tot de dood beducht, 
een dagreis in de woestijn gevlucht. 
Hij wilde wel slapen, hij was moe: 
neem mij maar weg, waar moet ik naar toe? 
Neem van de spijs, 
drink van de drank, 
eet voor de reis, 
want de weg is lang! 
 
2.  Hij sliep in de schaduw van de brem. 
Een engel des Heren wekte hem. 
Sta op Elia, heeft die gezegd, 
God heeft voor u de tafel gedekt. 
Neem van de spijs, 
drink van de drank, 
eet voor de reis, 
want de weg is lang! 
 
3. Hij at en dronk en legde zich neer. 
De engel kwam en wekte hem weer: 
sta op Elia, eet u de kracht 
om voort te reizen door dag en nacht. 
Neem van de spijs, 
drink van de drank, 



eet voor de reis, 
want de weg is lang! 
 
4. En Elia heeft, met kracht gespijsd, 
veertig dagen en nachten gereisd, 
naar de horizon, de hoge rots, 
naar de Horeb toe, 't gebergte Gods. 
Hij nam van de spijs, 
hij dronk van de drank, 
hij at voor de reis, 
want de weg was lang. 
 
5. Hij sliep in de schaduw der spelonk, 
tot het woord des Heren tot hem klonk: 
wat doet gij, Elia, dat gij ligt? 
Sta op de berg voor mijn aangezicht. 
Neem van de spijs, 
drink van de drank, 
eet voor de reis, 
want de weg is lang! 
 
6. Wat doet gij, Elia? sprak de Heer, 
sta op en keer op uw schreden weer. 
Zalf in mijn naam tot wie ik u zend, 
maak het al wie Mij kennen bekend: 
Neem van de spijs, 
drink van de drank, 
eet voor de reis, 
want de weg is lang! 
 
Verkondiging 
 
Lied: Psalm 63: 1, 2 en 3 
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 



Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt,- 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
2. Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
3. Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 
 
Inzameling der gaven 
 
Tijdens de inzameling zingen we: ‘Er is een toekomst vol van hoop’  
In de nacht van strijd en zorgen 
Kijken wij naar U omhoog 
Biddend om een nieuwe morgen 
Om een toekomst vol van hoop 
 
Ook al zijn er duizend vragen 
Al begrijpen wij U niet 



U blijft ons met liefde dragen 
U die alles overziet 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U heeft ons geluk voor ogen 
Jezus heeft het ons gebracht 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U bent God, de Allerhoogste 
God van onbegrensde macht 
Wij geloven en wij hopen 
Op het einde van de nacht 
 
U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd 
Niemand anders, U alleen 
Leidt ons door dit leven heen 
 
U geeft een toekomst vol van hoop    (vol van hoop) 
Dat heeft U aan ons beloofd     (U heeft het 
beloofd) 
Niemand anders, U alleen     (U alleen) 
Leidt ons door dit leven heen 
 
Dank- en voorbeden 



Lied: NLB 221 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Zegen 
 
 
 


